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1. Профіль освітньо-професійної програми «Право»  
зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право 

         
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 
міжнародний університет» 
 
Навчально-науковий юридичний інститут 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригінала 

Перший ступінь вищої освіти; 
кваліфікація освітня – бакалавр з права; 
кваліфікація професійна – юрист; 
кваліфікація в дипломі – бакалавр з права 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма  «Право» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня 
«бакалавр» галузі знань  
08 «Право» зі спеціальності  
081 «Право»  

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 3 роки 10 місяців, одиничний 

Наявність акредитації Акредитація галузі знань та спеціальності / напрям 0304 
Право 6.030401 Правознавство у 2018 році, відповідно 
до рішення Акредитаційної комісії від 20 лютого      
2018 р.; протокол № 128 (наказ МОН України від 
27.02.2018 р. № 204.)  

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, 
ЕQF LLL – 6 рівень  

Передумови Повна загальна середня освіта  
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми  

3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми  

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Набуття компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, 
змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж 
правового регулювання різних суспільних відносин; формування знань про: 
основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його 
тлумачення та застосування; правові цінності принципи, а також природу і 
зміст правових інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої 
професії, та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач 
діяльності юриста в галузі права на відповідній посаді, сфера застосування 
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яких передбачена відповідно до НКУ ДК 003:2010 «Класифікатор професій». 
3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

Галузь знань 08 «Право» 
Спеціальність 081 «Право» 
Спеціалізація «Публічне право» 
Спеціалізація «Приватне право» 
 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма базується на 
загальновідомих положеннях та результатах сучасних 
наукових досліджень, має прикладний характер; 
структура програми передбачає динамічне, інтегративне 
та інтерактивне навчання. Програма пропонує 
комплексний підхід до здійснення діяльності в правовій 
сфері та реалізує це через навчання та практичну 
підготовку. Дисципліни та модулі, включені в програму 
орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких 
можлива подальша професійна та наукова кар’єра 
здобувача. 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Програма спрямована на оволодіння основами 
фундаментальних та практичних знань в області права.  
Ключові слова: право, юридична наука, правнича 
діяльність  
Спеціалізації: публічне право; приватне право 

Особливості 
програми 

Освітньо-професійна програма (240 кредитів) 
передбачає такі цикли підготовки, що забезпечують 
освітній ступінь бакалавра: цикл гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки; цикл професійної 
підготовки; цикл професійно-орієнтованої підготовки  

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Бакалавр з права здатний розв’язувати типові задачі та 
практичні проблеми у професійній діяльності у галузі 
права та виконувати зазначену професійну роботу за ДК 
003:2010 і може займати первинні посади:  
3432– Секретар судового засідання  
3432 – Секретар суду  
3450– Помічник приватного детектива  
3436.9 – Помічник судді  
3436.9 – Помічник юриста  
2419.3 – Помічник-консультант народного депутата 
України  
2429 – Державний виконавець  
3451 – Оперуповноважений  
5162 – Інспектор патрульної служби  
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5162 – Командир відділення (органи внутрішніх справ)  
5162 – Молодший інспектор (органи внутрішніх справ)  
5162 – Помічник дільничного інспектора поліції  
5162 – Помічник оперуповноваженого  
5162 – Помічник слідчого  
2424 – Інспектор (пенітенціарна система), 
оперуповноважений (пенітенціарна система)  
2429 – Інспектор праці (правовий), приватний детектив,  
судовий експерт  
2429 – Юрисконсульт  

Подальше 
навчання 

За умови успішного завершення навчання, має право 
продовження освіти на другому (магістерському) рівні. 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, 
практика, консультації із викладачами. Студентсько-
центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, навчання через юридичну 
практику 

Оцінювання Заліки, диференційовані заліки, усні та письмові 
екзамени, атестація у формі комплексного 
кваліфікаційного екзамену 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність і готовність особи розв’язувати складні задачі 
і проблеми у галузі застосування права із поглибленим 
рівнем юридичних знань та вмінь, достатніх для 
вирішення професійних завдань. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу 
ЗК 2 Здатність застосовувати знання в професійній 

діяльності у стандартних та окремих нестандартних 
ситуаціях 

ЗК 3 Уміння планувати і організовувати свою професійну 
діяльність 

ЗК 4 Знання і розуміння предмета та характеру професійної 
діяльності, природи етичних стандартів та здатність 
діяти на їх основі 

ЗК 5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово, добре володіти правничою термінологією 

ЗК 6 Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і 
письмово, у тому числі у професійній сфері 

ЗК 7 Навички збору і аналізу інформації з національних і 
міжнародних джерел, оцінка її достовірності, 
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використання сучасних інформаційних технологій і баз 
даних 

ЗК 8 Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і 
точно формулювати та висловлювати свої позиції, 
належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в 
аргументованій професійній дискусії 

ЗК 9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 10 Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати 

та виправляти власні помилки 
ЗК 11 Вміння працювати самостійно, проявляти 

добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та 
відповідальність, а також працювати у команді колег за 
фахом  

ЗК 12 Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, 
визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, 
примирювати сторони з протилежними інтересами 

ЗК 13 Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати 
та виправляти власні помилки 

ЗК 14 Прагнення до збереження навколишнього середовища 
ЗК 15 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми 
Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1 Здатність аналізувати основні теорії права, структури 
правничої професії та її ролі у суспільстві 

ФК 2 Уміння визначати основні філософські питання та 
стратегії їх витлумачення 

ФК 3 Здатність до пізнання історії права та державних 
інститутів 

ФК 4 Вміння визначати стандарти правничої професії 
ФК 5 Здатність характеризувати міжнародні стандарти прав 

людини 
ФК 6 Здатність тлумачити Конвенції з захисту прав людини та 

основоположних свобод, а також прецедентної практики 
Європейського суду з прав людини 

ФК 7 Уміння аналізувати засади та доктрини міжнародного 
публічного права, а також змісту основних міжнародно-
правових інститутів 

ФК 8 Уміння розуміти право Європейського Союзу 
ФК 9 Здатність адаптувати та використовувати засади та 

доктрини національного права, а також змісту правових 
інститутів таких фундаментальних галузей права, як: 
конституційне право, адміністративне право і 
адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 
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процесуальне право, трудове право, кримінальне і 
кримінальне процесуальне право 

ФК 10 Уміння реалізації та застосування норм матеріального і 
процесуального права 

ФК 11 Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 
моделюванні правових ситуацій 

ФК 12 Здатність визначати належні та прийнятні для 
юридичного аналізу факти 

ФК 13 Здатність аналізувати правові проблеми та формувати 
правові позиції 

ФК 14 Здатність застосовувати юридичну аргументацію 
ФК 15 Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи 
подолання юридичної невизначеності 

ФК 16 Навички логічного, критичного і системного аналізу 
документів, розуміння їх правового характеру і значення 

ФК 17 Навички консультування з правових питань, зокрема, 
можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, 
відповідно до вимог професійної етики, належного 
дотримання норм щодо нерозголошення персональних 
даних та конфіденційної інформації 

ФК 18 Навички самостійної підготовки проектів актів 
правозастосування 

ФК 19 

 

Здатність до критичного та системного аналізу правових 
явищ і застосування набутих знань у професійній 
діяльності 

ФК 20 Здатність і готовність особи дотримуватися сукупності 
правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні 
відносини, що забезпечують організаційну і 
функціональну єдність суспільства, основи 
конституційного ладу України, статус людини і 
громадянина, територіальний устрій держави, форми 
безпосередньої демократії, систему органів державної 
влади і місцевого самоврядування  

ФК 21 

 

Здатність і готовність особи аналізувати й оцінювати 
найважливіші досягнення національної, європейської та 
світової науки і культури, орієнтуватися в культурному та 
духовному контекстах сучасного українського 
суспільства; застосовувати засоби і технології 
інтеркультурної взаємодії  

ФК 22 

 

Здатність і готовність особи використовувати рідну та 
іноземні мови у процесі інтерактивного спілкування, 
дотримуючись фонетичних, лексичних, граматичних, 
орфоепічних, семантичних, стилістичних норм  
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ФК 23 

 

Здатність і готовність особи у різноманітних соціальних 
ситуаціях ефективно взаємодіяти з людьми в системі 
міжособистісних відносин, правильно визначаючи 
особистісні особливості й емоційний стан інших людей, 
обираючи адекватні способи спілкування й реалізуючи їх 
у процесі взаємодії  

ФК 24 Здатність і готовність особи дотримуватися та 
реалізовувати сукупність встановлених державою 
правових норм, що регулюють відносини з приводу 
охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання та відтворення природних 
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.  

ФК 25 

 

Здатність і готовність особи створювати та оформлювати 
різні види документів у відповідності до правових, 
мовних та технічних норм документотворення та правил 
документообігу  

ФК 26 Здатність і готовність особи застосовувати правові норми, 
які регулюють трудові відносини, що виникають у 
процесі реалізації особою права на працю  

ФК 27 Здатність і готовність особи реалізовувати систему 
юридичних принципів і норм, які регулюють відносини 
між державами, а також між іншими учасниками 
міжнародних відносин у політичній, економічній, 
культурній та інших галузях  

7 – Програмні результати 
ПРН 1 Визначати вагомість та переконливість аргументів в 

оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин 
ПРН 2 Здійснювати синтез відповідних концепцій і 

доктринальних положень публічної політики у 
контексті аналізованої проблеми і демонструвати 
власне бачення шляхів її розв’язання 

ПРН 3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 
різних джерел 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 
аналізу відомої проблеми 

ПРН 5 Давати короткий висновок щодо окремих проблем з 
достатньою обґрунтованістю 

ПРН 6 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 
відому проблему 

ПРН 7 Узгоджувати план власного дослідження і самостійно 
формувати матеріали за визначеними джерелами 

ПРН 8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела 
для засвоєння складних питань з певної теми 
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ПРН 9 Самостійно визначати та формулювати ті питання, з 
яких потрібна допомога і діяти відповідно до 
рекомендацій 

ПРН 10 Вільно володіти письмовою та усною державною 
мовою, правильно вживаючи правничу термінологію 

ПРН 11 Викладати матеріал з певної проблематики таким 
чином, щоб розкрити зміст основних питань 

ПРН 12 Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з 
основних професійних та суспільних тем 

ПРН 13 Належно використовувати цифрову і статистичну 
інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 
джерел для своєї професійної діяльності 

ПРН 14 Користуватися комп’ютерними програмами у межах 
стандартного програмного забезпечення з 
використанням електронних таблиць, графіків та інших 
можливостей 

ПРН 15 Працювати в групі як учасник, формуючи власний 
внесок у виконання завдань групи 

ПРН 16 Вільно використовувати для професійної діяльності 
доступні інформаційні технології і бази даних 

ПРН 17 Демонструвати знання і розуміння щодо визначення 
основних сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування національної правової 
системи 

ПРН 18 Пояснювати природу та зміст основних правових 
інститутів та процедур національного права 

ПРН 19 Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та 
змісту основних правових інститутів та норм 
фундаментальних галузей права 

ПРН 20 Застосовувати набуті знання у різних правових 
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 
формувати обґрунтовані правові висновки 

ПРН 21 Самостійно підготувати проекти необхідних актів 
застосування права відповідно до правового висновку 
зробленого у різних правових ситуаціях  

ПРН 22 Надавати консультації щодо можливих способів 
захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 
ситуаціях 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Наявність у ПВНЗ «Київський міжнародний 
університет» Навчально-наукового юридичного 
інституту та кафедри публічно-правових дисциплін, та 
кафедри теоретичних та приватно-правових дисциплін 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти; 



10 
 

Наявність у складі Навчально-наукового юридичного 
інституту відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, робочої групи (проектної групи) з 
науково-педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 
Право, у складі п’ятьох осіб, які мають науковий 
ступінь та вчене звання, з них один доктор юридичних 
наук, професор; три кандидати юридичних наук, 
доценти та один кандидат юридичних наук.   
Наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми) наукового ступеня кандидата 
юридичних наук, доцента який має стаж науково-
педагогічної та наукової роботи 10 років; 
Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково- 
педагогічними (науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним планом 
кількості годин), які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання  
- у кількості 100 %; які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання професора – у кількості 
50 %.  
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості годин): 
дослідницької, практичної, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом – у кількості 
не менше 15 %. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів;  
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях не 
менше 30% аудиторій;  
Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 
харчування, актового залу, спортивного залу, стадіону 
та/або спортивних майданчиків, медичного пункту; 
Забезпеченість не менше 70 % здобувачів вищої освіти 
гуртожитком; 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
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спеціалізованими кабінетами, комп’ютерними 
лабораторіями, зокрема, судова аудиторія, 
криміналістичний полігон, лінгафонний кабінет, центр 
міжнародного права, лабораторія експериментальної 
психології та педагогіки та інші, необхідні для 
виконання навчальних планів. 
Велика увага приділяється вдосконаленню освітньої 
діяльності Київського міжнародного університету: 
підготовці нових навчальних модулів і курсів; 
упровадженню інноваційних освітніх технологій і 
сучасних форм навчання (проведення інтерактивних 
семінарів-тренінгів та короткострокових циклів 
інформації); розробці та вдосконаленню технічних 
засобів навчання; впровадженню в педагогічну 
практику принципів сучасного інноваційного 
навчання. В університеті створено умови для доступу 
до мережі Інтернет, що забезпечує вільний доступ до 
світових освітніх і наукових ресурсів. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом 
України «Про вищу освіту», стандартами вищої освіти 
(державними, галузевими та вузівськими), іншими 
нормативними актами Міністерства освіти і науки 
України та вищого навчального закладу. Інформаційне 
забезпечення здійснюється навчальними книгами 
(підручниками, навчальними посібниками тощо) та 
електронними ресурсами. Методичне забезпечення 
реалізується обов’язковим супроводженням 
навчальної діяльності студентів (схема) певними 
методичними матеріалами. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до 
«Правил прийому до Київського міжнародного 
університету»  на підставі результатів навчання на 
підготовчому відділенні для іноземних громадян за 
гуманітарним профілем 
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 

 
2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

 
Код н/д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові 

роботи, практики, кваліфікаційна 
робота)  

К-ть 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 

Цикл загальної підготовки 
ЗП.01 Історія України 3 Іспит  
ЗП.02 Історія української культури 3 Залік  
ЗП.03 Українська мова (за проф. спрям.) 3 Іспит 
ЗП.04 Філософія 3 Іспит 
ЗП.05 Іноземна мова 10 Залік 

Іспит 
ЗП.06 Основи безпеки життєдіяльності в 

надзвичайних ситуаціях 3 Залік 

ЗП.07 Інформатика та сучасні інформаційні 
технології 3 Залік 

ЗП.08 Римське приватне право 3 Іспит 
ЗП.09 Теорія держави і права 7 Залік 

Іспит 
ЗП.10 Загальна історія держави і права 5 Іспит 
ЗП.11 Судові та правоохоронні органи 3 Залік 
ЗП.12 Конституційне право України 3,5 Іспит 
ЗП.13 Цивільне право 20,5 2 Заліки  

2 Іспити  
ЗП.14 Трудове право 4 Іспит 
ЗП.15 Адміністративне право та процес 4 Іспит 
ЗП.16 Порівняльне конституційне право 3 Іспит 
ЗП.17 Міжнародне право 3 Залік 
ЗП.18 Кримінальне право 20 2 Заліки  

2 Іспити 
ЗП.19 Фінансове право 3 Залік 
ЗП.20 Цивільне процесуальне право 7 Залік 

Іспит 
ЗП.21 Кримінальне процесуальне право 7 Залік 

Іспит 
ЗП.22 Господарське право 4 Іспит 
ЗП.23 Криміналістика 4 Іспит 
ЗП.24 Політологія 3 Іспит 
ЗП.25 Латинська мова 3 Залік 
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ЗП.26 Риторика 3 Залік 
ЗП.27 Професійна етика юриста 3 Залік 
ЗП.28 Історія вчень про державу і право 3 Іспит 
ЗП.29 Адвокатура та прокуратура України 3 Залік 
ЗП.30 Кримінологія 3 Іспит 
ЗП.31 Нотаріат України 3 Залік 
ЗП.32 Сімейне право 3 Залік 
ЗП.33 Господарське процесуальне право 3 Іспит 
ЗП.34 Податкове право України 3 Залік 
ЗП.35 Курсова робота 3  
ЗП.36 Випускна кваліфікаційна робота 8  
ЗП.37 Виробнича практика 8 Залік 

Усього 159  
Цикл професійної підготовки 

Спеціалізація «Публічне право»   
ПП.01 Іноземна мова 18 2 Заліки 

3 Іспити 
ПП.02 Порівняльне правознавство 3 Іспит 
ПП.03 Кримінально-виконавче право 3 Іспит 
ПП.04 Право Європейського Союзу 3 Залік 
ПП.05 Законодавча техніка кримінального 

закону 3 Залік 

ПП.06 Порівняльне кримінальне право і 
процес 3 Іспит 

ПП.07 Муніципальне право 3 Іспит 
ПП.08 Фінансово-правові інститути 

зарубіжних країн 3 Залік 

ПП.09 Призначення покарання і кваліфікація 
злочинів 3 Іспит 

ПП.10 Юридичний практикум 3 Залік 
ПП.11 Навчально-ознайомча практика 4 Залік 
ПП.12 Навчальна практика 6 Залік 
ПП.13 Навчально-виробнича практика 4 Залік 

Усього 59  
Спеціалізація «Приватне право»   

ПП.01 Іноземна мова 18 2 Заліки 
3 Іспити 

ПП.02 Порівняльне правознавство 3 Іспит 
ПП.03 Міжнародне приватне право 3 Іспит 
ПП.04 Теорія речового права 3 Залік 
ПП.05 Земельне право 3 Залік 
ПП.06 Спадкове право 3 Іспит 
ПП.07 Муніципальне право 3 Іспит 
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ПП.08 Історія цивілістики 3 Залік 
ПП.09 Порівняльне цивільне право і процес 3 Іспит 
ПП.10 Юридичний практикум 3 Залік 
ПП.11 Навчально-ознайомча практика 4 Залік 
ПП.12 Навчальна практика 6 Залік 
ПП.13 Навчально-виробнича практика 4 Залік 

Усього 59 
Атестація 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

240 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми представлена 
в додатку. 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

      Атестація випускників освітньої програми «Право» зі спеціальності 081 
«Право» галузі знань 08 «Право» проводиться у формі комплексного 
кваліфікаційного екзамену та завершується видачею документа встановленого 
зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації бакалавр з 
права. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами освітньо-професійної програми

результ
атів 

навчан
ня 

Шифр дисциплін за навчальним планом 
ЗП

 0
1 

ЗП
 0

2 

ЗП
 0

3 

ЗП
 0

4 

ЗП
 0

5 

ЗП
 0

6 

ЗП
 0

7 

ЗП
 0

8 

ЗП
 0

9 

ЗП
 1

0 

ЗП
 1

1 

ЗП
 1

2 

ЗП
 1

3 

ЗП
 1

4 

ЗП
 1

5 

ЗП
 1

6 

ЗП
 1

7 

ЗП
 1

8 

ЗП
 1

9 

ЗП
 2

0 

ЗП
 2

1 

ЗП
 2

2 

ЗП
 2

3 

ЗП
 2

4 

ЗП
 2

5 

ЗП
 2

6 

ЗП
 2

7 

ЗП
 2

8 

ЗП
 2

9 

ЗП
 3

0 

ЗП
 3

1 

ЗП
 3

2 

ЗП
 3

3 

ЗП
 3

4 

П
П

 0
1 

П
П

 0
2 

П
П

 0
3 

П
П

 0
4 

П
П

 0
5 

П
П

 0
6 

П
П

 0
7 

П
П

 0
8 

П
П

 0
9 

П
П

 1
0 

ЗК 01 + + + + + + + + 
ЗК 02 + + + 
ЗК 03 + + + + + + + + + + + + + 
ЗК 04 
ЗК 05 + + + + + + + + + + + + + + + 
ЗК 06 + + + + + + + + + + + 
ЗК 07 + + + + + + + + + + + + + 
ЗК 08 
ЗК 09 + + + + + + + + + + + + + 
ЗК 10 
ЗК 11 
ЗК 12 + + + + + + + + 
ЗК 13 + + + 
ЗК 14 + + + + + + + + + + + + + 
ЗК 15 
ФК 01 + + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 02 + + + + + + + + + + + 
ФК 03 + + + + + + + + + + + + + 
ФК 04 
ФК 05 + + + + + + + + + + + + + 
ФК 06 + + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 07 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 08 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 09 + + + + + + + + + + + 
ФК 10 + + + + + + + + + + + + + 
ФК 11 
ФК 12 + + + + + + + + + + + + + 
ФК 13 + + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 15 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 16 + + + + + + + + + + + + + 
ФК 17 
ФК 18 + + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 19 + + + + + + + + + + + 
ФК 20 + + + + + + + + + + + + + 
ФК 21 
ФК 22 + + + + + + + + + + + + + 
ФК 23 
ФК 24 
ФК 25 + + + + + + + + 
ФК 26 + + + 
ФК 27 + + + + + + + + + + + + + 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

 
результ

атів 
навчан

ня 

Шифр дисциплін за навчальним планом 
ЗП

 0
1 

ЗП
 0

2 

ЗП
 0

3 

ЗП
 0

4 

ЗП
 0

5 

ЗП
 0

6 

ЗП
 0

7 

ЗП
 0

8 

ЗП
 0

9 

ЗП
 1

0 

ЗП
 1

1 

ЗП
 1

2 

ЗП
 1

3 

ЗП
 1

4 

ЗП
 1

5 

ЗП
 1

6 

ЗП
 1

7 

ЗП
 1

8 

ЗП
 1

9 

ЗП
 2

0 

ЗП
 2

1 

ЗП
 2

2 

ЗП
 2

3 

ЗП
 2

4 

ЗП
 2

5 

ЗП
 2

6 

ЗП
 2

7 

ЗП
 2

8 

ЗП
 2

9 

ЗП
 3

0 

ЗП
 3

1 

ЗП
 3

2 

ЗП
 3

3 

ЗП
 3

4 

П
П

 0
1 

П
П

 0
2 

П
П

 0
3 

П
П

 0
4 

П
П

 0
5 

П
П

 0
6 

П
П

 0
7 

П
П

 0
8 

П
П

 0
9 

П
П

 1
0 

ПРН 01  + + +  +     +       +    +     +    +   +  +    +  +   
ПРН 02 +   +  +   +    +   +    +    +  + + + +   +    +     +    
ПРН 03 +  +  +   +    +   +   +    +  +   +  +   +  +  + + + + +   +  
ПРН 04 +   +   +     +  + + +      +    +        +    + + +     
ПРН 05                                             
ПРН 06  + + +  +     +       +    +     +    +   +  +    +  +   
ПРН 07  +         + +                 +            + + + + 
ПРН 08                  +           +          +      
ПРН 09        + + + +     +     +  +    +       +    +    + + + 
ПРН 10                                             
ПРН 11     +        + + + + +      + + + + +      +   + + +       
ПРН 12   +     +   +        +    +       +     +      + + + + 
ПРН 13 +   +   +     +  + + +      +    +        +    + + +     
ПРН 14 +   +   +     +  + + +      +    +        +    + + +     
ПРН 15                                             
ПРН 16  + + +  +     +       +    +     +    +   +  +    +  +   
ПРН 17 +   +  +   +    +   +    +    +  + + + +   +    +     +    
ПРН 18 +  +  +   +    +   +   +    +  +   +  +   +  +  + + + + +   +  
ПРН 19   +   +   +  +  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  +   +  +  +  + + + + 
ПРН 20   +     +   +        +    +       +     +      + + + + 
ПРН 21 +   +   +     +  + + +      +    +        +    + + +     
ПРН 22                                             

 
 

 
 



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

4 семестр 

Іноземна мова 
ГЕ 05 

Латинська мова 
ПП 25 

Українська мова 
ГЕ 03 

Історія України 
ГЕ 01 

ОБЖД 
ПН 06 

ІВДП 
ПП 28  

Теорія держави і 
права 
ЗП 09 

  

ЗІДП 
ЗП 10  

Філософія 
ГЕ 04 

Латинська мова 
ПП 25 

Іст. укр.культ. 
ГЕ 02 

 

Іноземна мова 
ГЕ 05 

Інформ. 
ПН 07 

Теорія держави і 
права 
ЗП 09 

  

Римськ.пр.право 
ЗП 08 КПУ 

ПП 12 
СтаПО 
ЗП 11 

Риторика 
ПП 26 

Проф.етика юр. 
ПП 27 

Цивільне право 
ПП 13 

Адм.пр.та проц. 
ПП 15 
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РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Право» 

за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 
за ступенем вищої освіти бакалавр

у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет»

Ангелін Іван Ігорович,
адвокат Адвокатського об’єднання «Ангелін та партнери»

Стрімкий розвиток сучасної цивілізації, який виводить на чільне місце 
технологічну алгоритмізацію процесів комунікації, розробки, прийняття і 
виконання рішень, в тому числі і правових, висуває нові вимоги до фахівців- 
юристів. Це передбачає глибинну трансформацію засад та процесу надання 
освітніх послуг, й пристосування до потреб сьогодення навчально-методичних 
програм. До бакалаврів висуваються вимоги здобуття кваліфікації що 
підтверджує їх здатність до виконання типових спеціалізованих завдань у сфері 
професійної практичної юридичної діяльності середньої складності, 
здійсненням базових консультативних, представницьких і аналітичних функцій, 
що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування 
положень і методів юридичної науки. Забезпечення якості підготовки 
бакалаврів покликано задовольнити суспільний запит на прогресивний та 
інноваційний розвиток економіки України, й відповідне задоволення попиту 
ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях, а також необхідністю 
модернізації системи підготовка бакалаврів з урахуванням процесів 
європейської інтеграції.

Головним завданням подальшого розвитку національного права у сфері 
правового регулювання діяльності господарських товариств є формування 
наукових основ корпоративних відносин участі і контролю, забезпечення 
захисту прав учасників господарських товариств. Розвиток і трансформація 
законодавчого регулювання діяльності підприємницьких товариств зумовлює 
об’єктивну потребу переосмислення цілої низки положень, у тому числі, в 
освітянській та науковій сферах.

Реформа системи освіти зумовлює вносити корективи в підготовку 
фахівців у сфері права, ураховуючи процес глобалізації та зближення 
національних правових систем на основі міжнародних стандартів.

Закон України «Про освіту» вимагає дотримуватися співвідношення рівнів 
галузевих рамок кваліфікацій з відповідними рівнями Національної рамки 
кваліфікацій. Об’єднуючим чинником для рівнів як Національної, так і 
галузевих рамок кваліфікацій, без сумніву, є вимога забезпечити професійну 
компетентність студента, тобто його здатність до виконання певного виду 
діяльності, що виражається через знання, розуміння, вміння, цінності, досвід та 
інші особисті якості.

В 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу на 
конференції міністрів освіти країн Європи, яка проходила в норвезькому 
місті Бергені. Підсумкове комюніке підкреслило важливість партнерських 
зв'язків, у тому числі зацікавлених сторін -  студентів та роботодавців.



Приєднанням до Болонського процесу Україна прийняла систему, ідо 
головним чином ґрунтується на двох основних циклах -  додипломному та 
післядипломному. Ступінь, що присвоюється після першого циклу, має бути 
затребуваним на європейському ринку праці як відповідний рівень кваліфікації.

Досягнення цих цілей залежить від якісно розробленої освіти ьої- 
професійної програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 
«Право» за ступенем вищої освіти бакалавр.

В сучасних умовах державотворення відбувається реформування, як 
системи освіти, так і корпоративного права, в сфері якого мають працювати 
професійно вмотивовані фахівці. Зокрема, статті 39 Закону «Про освіту» 
передбачено право роботодавців розробляти професійні стандарти (вимоги до 
компетентностей працівників, що слугують основою для формування 
професійних кваліфікацій). У теорії науки стверджується, що професійно- 
ціннісні мотиви відображають прагнення студента отримати професійну 
підготовку для участі у продуктивній сфері життєдіяльності. Для роботи у 
сфері правового забезпечення діяльності господарських товариств вже 
недостатньо знати чинне законодавство. Це пояснюється тим, що до процесу 
реформування (оновлення) корпоративного права звернена увага інвестиційної 
спільноти. Потреба часу зумовлює необхідність у розвитку високого 
професіоналізму юриста у сфері корпоративного права.

Розглядаючи професійну мотивацію юриста, варто усвідомити, що йдеться 
не лише про сукупність особливих природних рис, світогляд людини та її 
духовний розвиток, а про складову професіоналізму -  здатність людини 
опанувати професію юрисконсульта та адвоката, усвідомлювати суспільне 
значення і вагомість своєї роботи для підвищення інвестиційного рейтингу 
України та економічного зростання.

Освітньо-професійна програма «Право» зі спеціальності 081 Право галузі 
знань 08 Право, розроблена проектною групою Навчально-наукового 
юридичного інституту ПЗВО «Київський міжнародний університет», 
спрямована на студенгоцентроване навчання, самонавчання, електронне 
навчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання шляхом проведення 
практик і виконання робіт у галузі права, має чітко сформульовані цілі та 
очікувані результати, обґрунтування необхідності її запровадження, відповідає 
потребам і запитам здобувачів вищої освіти, враховує потреби стейкхолдерів. 
Програма сприяє реалізації місії і стратегії ПЗВО «Київський міжнародний 
університет». У документах відображено перспективні пріоритетні напрями 
реалізації освітньої програми з урахуванням динаміки змін ринку освітніх 
послуг, потреб абітурієнтів, ринку праці. В освітній програмі подано 
компоненти для підготовки до професійної діяльності, що розвивають ключові 
компетентності, інтелектуальні та академічні навички, відображають вимоги 
суспільства та ринку праці. Фахові компетентності мають практичний зміст і 
можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх правників. 
Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми 
«Право» повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку 
висококваліфікованих фахівців у галузі права, що наділені компетентноетями, 
необхідними для розуміння природи і функцій права, правових цінностей і



принципів, процесу правотворення, змісту основних правових інститутів 1 
галузей права, для здійснення гіравозастосування у різних сферах суспільних 
відносин та втілення етичних стандартів правничої професії у практичну 
діяльність.

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження практики в 
установах та організаціях, які здійснюють діяльність з правозастосування, 
зокрема, на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності, а також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті.

Кваліфікаційний профіль випускника програми відповідає потребам ринку 
праці. До розроблення програми було залучено Міністерство юстиції України, 
суддів, нотаріусів, адвокатів, юрисконсультів, працівники юридичних відділів 
суб’єктів господарювання. Передбачені програмою компетентності 
відповідають Національній рамці кваліфікацій.

Структура освітньо-професійної програми дає змогу здобувану освіти 
досягти передбачених програмою цілей формування у здобувачів теоретичних 
та практичних компетентностей та навичок необхідних для застосування права, 
розуміння змісту основних правових інститутів, а також меж правового 
регулювання різних суспільних відносин та здобути відповідний ступінь вищої 
освіти в межах запланованого часу. Здобувані ступеня вищої освіти першого 
рівня зі спеціальності 081 «Право» мають бути повноцінними членами 
громадянського суспільства, мати активну, громадянську та життєву позиції та 
діяти згідно з принципами добра та справедливості та здобути відповідний 
ступінь вищої освіти в межах запланованого часу. Програма поділяється на 
освітні компоненти (курси та/або модулі), на яких здобуваються відповідні 
компетентності та знання. Кожен окремий компонент допомагає досягти 
загальних цілей програми та запланованих результатів навчання.

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із 
самостійною роботою здобувана освіти. Освітньо-професійна програма 
зорієнтована на практичну освіту. Навчальний процес базується на застосуванні 
інноваційних технологій навчання, використанні проблемних лекцій, лекцій -  
прес-конференцій, ділових ігор, кейс-методів, новітніх технологій візуалізації 
інформації при проведенні аудиторних занять. Програма реалізується у 
співпраці з провідними українськими правознавчими науковими установами, 
професійними асоціаціями правників, державними інституціями, що 
здійснюють правозастосовну діяльність, на базі яких проводиться виробнича 
практика студентів. Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття 
компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є основою 
для прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гарантує засвоєння 
сучасних концепцій права, формує навички володіння інструментарієм 
інституційно-правового й прикладного аналізу, розвиває гуманістичні ціннісно- 
світоглядні орієнтири і творче мислення професіонала у галузі права, його 
фахову та гуманітарну комунікацію. Методи навчання, а саме: відвідування 
лекцій, семінарів та консультацій; конспектування, участь у заняттях з 
вирішення проблем, пошук необхідних матеріалів в бібліотеках та он-лайн; 
написання групових проектів; підготовка і виступ з усною презентацією тощо



охоплюють самостійну дослідницьку діяльність здобувана освіти, за змістом та 
обсягом необхідну для досягнення заявлених цілей програми.

Перевагами підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою є 
володіння глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння 
застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові норми та 
механізми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб, юридичне забезпечення різноманітних сфер суспільної 
діяльності.

Критерії відбору на програму та вимоги до абітурієнтів визначаються 
закладом вищої освіти та забезпечують досягнення заявлених у програмі цілей.

ПЗВО «Київський міжнародний університет» забезпечує проведення 
періодичного оцінювання актуальності змісту освітньої програми та діяльності 
за цією програмою науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового 
юридичного інституту, а також проектною групою.

Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» і 
покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів 
навчання запиту підприємницьких товариств, як потенційних роботодавців.

Підсумовуючи викладене, адвокатське об’єднання «Ангелін та партнери» 
зацікавлене у випускниках вищих закладів освіти України, в тому числі ПЗВО 
«Київський міжнародний університет», які, маючи бажання працювати у сфері 
корпоративного права, підготовлені фахово до реального сприйняття всіх 
складнощів майбутньої професії. Рецензована освітньо-професійна програма 
має для цього підґрунтя та, за умови її виконання учасниками освітньої 
програми, випускники ПЗВО «Київський міжнародний університет» гідно 
конкуруватимуть на ринку праці юристів -  фахівців у сфері корпоративного 
права.

Ангелін Іван Ігорович,
адвокат Адвокатського об’єднання «Ангелін та партнери»



РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Право» 

за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 
за ступенем вищої освіти бакалавр

у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет»

Суддя Господарського суду м. Києва 
Мандриченко Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук

Основною ідеєю державної освітньої доктрини є підготовка. 
кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці та професійного розвитку, 
конкурентоспроможності на ринку праці.

Одним із принципів освітньої діяльності є інтеграція з ринком праці. 
Здобуття освіти на робочому місці -  це спосіб організації навчання здобувачів 
освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається на 
виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових 
обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до 
освітнього процесу.

Закон України «Про освіту» вимагає дотримуватися співвідношення рівнів 
галузевих рамок кваліфікацій з відповідними рівнями Національної рамки 
кваліфікацій. Об’єднуючим чинником для рівнів як Національної, так і 
галузевих рамок кваліфікацій, без сумніву, є вимога забезпечити професійну 
компетентність студента, тобто його здатність до виконання певного виду 
діяльності, що виражається через знання, розуміння, вміння, цінності, досвід та 
інші особисті якості.

Досягнення цих цілей залежить від якісно розробленої освітньої-. 
професійної програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 
«Право».

Адже в сучасних умовах державотворення відбувається реформування, як 
системи освіти, так і судової системи, поповнити яку мають професійно 
вмотивовані фахівці. Зокрема, статті 39 Закону «Про освіту» передбачено 
право роботодавців розробляти професійні стандарти (вимоги до 
компетентностей працівників, що слугують основою для формування 
професійних кваліфікацій). У теорії науки стверджується, що професійно- 
ціннісні мотиви відображають прагнення студента отримати професійну 
підготовку для участі у продуктивній сфері життєдіяльності. Для роботи у 
судовій системі вже недостатньо знати чинне законодавство. Це пояснюється 
тим, що до процесу реформування (оновлення) судової гілки влади звернена 
увага без перебільшення всього суспільства, що випливає з тих завдань і 
функцій, які покладаються на неї Конституцією України. Потреба часу 
зумовлює необхідність у розвитку високого професіоналізму працівників суду.

Розглядаючи професійну мотивацію працівників судової системи, варто 
усвідомити, що йдеться не лише про сукупність особливих природних рис, 
світогляд людини та її духовний розвиток, а про складову професіоналізму -  
здатність людини опанувати професію секретаря судового засідання, помічника 
судді, судді та бути ним фактично, усвідомлювати суспільне значення і



вагомість своєї роботи для підвищення авторитету судової влади України та 
довіри громадян до судової гілки влади.

Освітньо-професійна програма «Право» зі спеціальності 081 Право галузі 
знань 08 Право, розроблена проектною групою Навчально-наукового 
юридичного інституту ПЗВО «Київський міжнародний університет», 
спрямована на студентоцентроване, самонавчання, електронне навчання, 
проблемно-орієнтоване навчання, навчання шляхом проведення практик і 
виконання робіт у галузі права, має чітко сформульовані цілі та очікувані 
результати, обґрунтування необхідності її запровадження, відповідає потребам і 
запитам здобувачів вищої освіти, враховує потреби стейкхолдерів. Програма, 
сприяє реалізації місії і стратегії ПЗВО «Київський міжнародний університет». 
У документах відображено перспективні пріоритетні напрями реалізації 
освітньої програми з урахуванням динаміки змін ринку освітніх послуг, потреб 
абітурієнтів, ринку праці. В освітній програмі подано компоненти для 
підготовки до професійної діяльності, що розвивають ключові компетентності, 
інтелектуальні та академічні навички, відображають вимоги суспільства та 
ринку праці. Фахові компетентності мають практичний зміст і можуть бути 
використані у професійній діяльності майбутніх правників. Навчальний план 
підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Право» повністю 
відповідає завданням освітньо-професійної програми.

Кваліфікаційний профіль випускника програми відповідає потребам ринку 
праці. До розроблення програми було залучено Міністерство юстиції України, 
практикуючих суддів, нотаріусів, адвокатів. Передбачені програмою 
компетентності відповідають Національній рамці кваліфікацій.

Структура освітньо-професійної програми дає змогу здобувану освіти 
досягти передбачених програмою цілей формування у здобувачів теоретичних, 
та практичних компетентностей та навичок необхідних для застосування права, 
розуміння змісту основних правових інститутів, а також меж правового 
регулювання різних суспільних відносин та здобути відповідний ступінь вищої 
освіти в межах запланованого часу. Здобувані ступеня вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 «Право» мають бути повноцінними 
членами громадянського суспільства, мати активну, громадянську та життєву 
позиції та діяти згідно з принципами добра та справедливості та здобути 
відповідний ступінь вищої освіти в межах запланованого часу. Програма 
поділяється на освітні компоненти (курси та/або модулі), на яких здобуваються 
відповідні компетентності та знання. Кожен окремий компонент допомагає 
досягти загальних цілей програми та запланованих результатів навчання.

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із 
самостійною роботою здобувана освіти. Структура програми передбачає 
здобувачеві отримати індивідуальний набір знань шляхом продуманої частини 
вибіркових курсів, які спрямовані на отримання спеціалізації публічне право та 
приватне право.

Освітньо-професійна програма зорієнтована на практичну освіту. 
Навчальний процес базується на застосуванні інноваційних технологій 
навчання, використанні проблемних лекцій, лекцій -  прес-конференцій, ділових 
ігор, кейс-методів, новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні 
аудиторних занять. Програма реалізується у співпраці з провідними



українськими правознавчими науковими установами, професійними 
асоціаціями правників, державними інституціями, що здійснюють 
правозастосовну діяльність, на базі яких проводиться виробнича практика 
студентів. Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття 
компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є основою 
для прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гарантує засвоєння 
сучасних філософських ідей та концепцій права, формує навички володіння 
інструментарієм інституційно-правового й прикладного аналізу, розвиває 
гуманістичні ціннісно-світоглядні орієнтири і творче мислення професіонала у 
галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію. Методи навчання, а 
саме: відвідування лекцій, семінарів та консультацій; конспектування, участь у 
заняттях з вирішення проблем, пошук необхідних матеріалів в бібліотеках та 
он-лайн; написання групових проектів; підготовка і виступ з усною 
презентацією тощо охоплюють самостійну дослідницьку діяльність здобувана 
освіти, за змістом та обсягом необхідну для досягнення заявлених цілей 
програми. Структура навчального плану дозволяє здобувачеві освіти брати 
участь у міжнародній академічній мобільності.

Критерії відбору на програму та вимоги до абітурієнтів визначаються 
закладом вищої освіти та забезпечують досягнення заявлених у програмі цілей.

ПЗВО «Київський міжнародний університет» забезпечує проведення 
періодичного оцінювання актуальності змісту освітньої програми та діяльності 
за цією програмою працівниками кафедр, інститутів (факультетів) а також 
проектною групою.

Перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін відповідають 
структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
«Право» і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних 
результатів навчання запиту Господарського суду міста Києва, як потенційного 
роботодавця.

Підсумовуючи викладене, Господарський суд м. Києва зацікавлений у 
випускниках вищих закладів освіти України, в тому числі ПЗВО «Київський 
міжнародний університет», які, маючи бажання потрапити до судової системи, 
підготовлені фахово до реального сприйняття всіх складнощів майбутньої 
професії. Рецензована освітньо-професійна програма має для цього підґрунтя 
та, за умови її виконання учасниками освітньої програми, випускники 
університету гідно конкуруватимуть у процесі конкурентного добору 
працівників суду.

Мандриченко Олександр Володимирович,
суддя Господарського суду м. Київа 

кандидат юридичних наук



РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Право» 

за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 
за ступенем вищої освіти бакалавр 

у Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний
університет»

Директор з правових питань 
Шаповал Святослав Михайлович

Сучасні державотворчі перетворення не лише визначають стан і 
перспективи розвитку освіти та науки в Україні на найближчий період її 
розвитку, а можливо, й закладають основи змін в освітній сфері на 
століття. Свідченням цього є розвиток юридичної освіти, науки і 
формування громадського суспільства на правових засадах.

Реалізація цих завдань зумовлює активізацію зусиль серед керівників 
ЗВО України у напрямку розширення освітніх послуг. Адже в сучасних 
умовах державотворення відбувається реформування як системи освіти, 
так і судової системи, поповнити яку мають професійно вмотивовані 
фахівці. Зокрема, статті 39 Закону «Про освіту» передбачено право 
роботодавців розробляти професійні стандарти (вимоги до 
компетентностей працівників, що слугують основою для формування 
професійних кваліфікацій). У теорії науки стверджується, що професійно- 
ціннісні мотиви відображають прагнення студента отримати професійну 
підготовку для участі у продуктивній сфері життєдіяльності. Для роботи у 
правовій системі вже недостатньо знати чинне законодавство. Це 
пояснюється тим, що до процесу реформування (оновлення) правової 
системи звернена увага без перебільшення всього суспільства, що 
випливає з тих завдань і функцій, які покладаються на неї Конституцією 
України. Потреба часу зумовлює необхідність у розвитку високого 
професіоналізму працівників правової системи.

Розглядаючи професійну мотивацію працівників правової системи, 
варто усвідомити, що йдеться не лише про сукупність особливих 
природних рис, світогляд людини та її духовний розвиток, а про складову 
професіоналізму, усвідомлювати суспільне значення і вагомість своєї 
роботи для підвищення авторитету правової системи України.

Освтіньо-професійна програма «Право» містить всі необхідні для 
такого типу документації структурні елементи, її зміст відповідає 
Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право». 
Затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12.12.2018 р. № 1379.

Коректно сформульовано мету освітньої програми; описано структуру 
навчального процесу, що охоплює собою коло найважливіших правових



знань; визначено орієнтацію освітньої програми; міждисциплінарні 
вектори підготовки фахівців. Структурування освітньо-професійної 
програми узгоджено із сформульованими цілями і завданнями навчального 
процесу. Заслуговує на позитивну оцінку деталізованість, а водночас 
продуманість й вмотивованість опису придатності випускників до 
працевлаштування. У програмі наведено спектр спеціально значущих форм 
діяльності та професійних можливостей для випускника зазначеного фаху.

Освітньо-професійна програма регламентує мету, цілі, очікувані 
результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, 
оцінку якості підготовки здобувана освіти за означеною спеціальністю. 
При формуванні цілей і програмних результатів навчання враховано 
позиції і потреби стейкхолдерів. Програма має чітку структуру, освітні 
компоненти, включені до 01Ш, складають логічну взаємопов'язану 
систему та дозволяють досягнути цілей і програмних результатів навчання. 
В освітньо-професійній програмі визначено загальну інформацію, мету, 
характеристику програми та її складових, придатність випускників до 
працевлаштування, можливість подальшого продовження здобуття освіти, 
програмні компетентності, що формуються в результаті навчання за 
спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» за ступенем вищої 
освіти бакалавр.

В ОПП представлена система оцінювання знань здобувачів вищої 
освіти, форми підсумкової атестації. Правила проведення контрольних 
заходів чіткі і зрозумілі, доступні для всіх учасників освітнього процесу. В 
програмі визначені політика, стандарти і процедури дотримання 
академічної доброчесності.

Професійні компетентності мають як практичний, так і науковий 
зміст і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх 
фахівців. Тенденції розвитку ринку праці вказують, що розроблена 
освітньо-професійна програма має такі цілі, що дозволяють випускникові 
бути конкурентоспроможним на ринку праці. Навчальний план повністю 
відповідає завданням покладеним на означену освітньо-професійну 
програму.

Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття 
компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є 
основою для прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гарантує 
засвоєння сучасних концепцій права, формує навички володіння 
інструментарієм інституційно-правового й прикладного аналізу, розвиває 
гуманістичні ціннісно-світоглядні орієнтири і творче мислення 
професіонала у галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію. 
Методи навчання, а саме: відвідування лекцій, семінарів та консультацій; 
конспектування, участь у заняттях з вирішення проблем, пошук 
необхідних матеріалів в бібліотеках та он-лайн; написання групових 
проектів;  п ідготовка і виступ з усною презентацією тощо



охоплюють самостійну дослідницьку діяльність здобувана освіти, за змістом та 
обсягом необхідну для досягнення заявлених цілей програми.

Перевагами підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою є 
володіння глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння 
застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові норми та 
механізми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб, юридичне забезпечення різноманітних сфер суспільної 
діяльності.

Критерії відбору на програму та вимоги до абітурієнтів визначаються 
закладом вищої освіти та забезпечують досягнення заявлених у програмі цілей.

ПЗВО «Київський міжнародний університет» забезпечує проведення 
періодичного оцінювання актуальності змісту освітньої програми та діяльності 
за цією програмою науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового 
юридичного інституту, а також проектною групою.

Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» і 
покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів 
навчання запиту підприємницьких товариств, як потенційних роботодавців.

Підсумовуючи викладене, компанія ВІКТОРІА ЛЕГІС зацікавлена у 
випускниках вищих закладів освіти України, в тому числі ПЗВО «Київський 
міжнародний університет», які, маючи бажання працювати у сфері 
корпоративного права, підготовлені фахово до реального сприйняття всіх 
складнощів майбутньої професії. Рецензована освітньо-професійна програма 
має для цього підґрунтя та, за умови її виконання учасниками освітньої 
програми, випускники ПЗВО «Київський міжнародний університет» гідно 
конкуруватимуть на ринку праці юристів -  фахівців у сфері корпоративного. 
права.

Директор з правових питань 
Шаповал Святослав Михайлович
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